ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
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Ірпінь

№

Про проведення II туру Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальності «Кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче
право»

З метою забезпечення належного рівня організації та проведення
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності
«Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», який
відбудеться на базі Університету ДФС України відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 №1364 «Про проведення
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і
спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» н аказую :
1. Провести другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі спеціальності «Кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право» на базі Університету: І етап (заочний) березень 2019 року (рецензування робіт); II етап -18 квітня 2019 року захист
кращих робіт на підсумковій науково-практичної конференції.
2. Затвердити оргкомітет з проведення конкурсу, склад галузевої
конкурсної комісії та апеляційної комісії, план організаційних заходів з
підготовки і проведення конкурсу (додатки 1-4).
3. Начальнику планово-фінансового відділу Кот О. забезпечити
складання кошторису видатків на організацію та проведення конкурсу.
4. Головному бухгалтеру - начальнику служби бухгалтерського обліку
та фінансової звітності Войтенку В. забезпечити фінансування витрат з
проведення конкурсу за рахунок коштів спеціального фонду.
5. Проректору з адміністративно-господарської діяльності Фокіну О.
забезпечити організацію:
5.1. 17-19 квітня 2019 року поселення викладачів - членів галузевої
конкурсної комісії за кошти фізичних або юридичних осіб;
5.2. поселення студентів-учасників конкурсу з інших ВНЗ та їхніх
супроводжуючих за кошти фізичних або юридичних осіб.

6. Начальнику видавничо-поліграфічного центру Салаховій Д.
забезпечити друкування матеріалів для проведення конкурсу.
7. Начальнику відділу інформації та зв’язків з громадськістю Макарук О.
організувати висвітлення заходу на \¥ЕВ-сайті Університету ДФС України.
8. Директору Навчально-наукового інституту права Топчію В.
організувати:
8.1. розсипку інформаційних листів до ВНЗ щодо проведення конкурсу та
запрошень на II етап II туру конкурсу;
8.2. для студентів-учасників конкурсу та членів журі екскурсію до музею.
9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з
наукової роботи Цимбала П.

Ректор

Роксолана Дробіняк 17 25

ВНЕСЕНО
Завідувачем кафедри кримінального
права та кримінології

Е. ДІДКІВСЬКА

ПОГОДЖЕНО
Проректор з наукової роботи

П. ЦИМБАЛ

Проректор з
адміністративногосподарської діяльності

О. ФОКІН

Директор навчальнонаукового інституту права

В. ТОПЧІЙ

Головний бухгалтерначальник відділу СБОФЗ

В. ВОИТЕНКО

Начальник плановофінансового відділу

о. к о т

Начальник юридичного
відділу

Літературний редактор

Наказ розіслати:
1) відділ ОРР;
2) проректор з наукової роботи;
3) ННІ права;
4) кафедра кримінального права та кримінології;
5) головний бухгалтер - начальник відділу СБОФЗ;
6) планово-фінансовий відділ;
7) видавничо-поліграфічний центр;
8) відділ інформації та зв’язків з громадкістю.
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Додаток 1
до наказу УДФС України
від «
» 0 е/
2 0 /^
СКЛАД
оргкомітету з проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі спеціальності «Кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право»
Паніко Павло
голова оргкомітету, ректор Університету ДФС
України, д.е.н., професор, заслужений діяч науки
Володимирович
і техніки України.
заступник
голови
оргкомітету,
проректор
Цимбал Петро Васильович
Університету ДФС України з наукової роботи,
д.ю.н., професор, заслужений юрист України.
голова галузевої конкурсної комісії, директор
Топчій Василь Васильович
Навчально-наукового
інституту
права
Університету ДФС України, д.ю.н., професор,
заслужений юрист України.
Мудряк Тамара Олександрівна відповідальний секретар оргкомітету, заступник
завідувача кафедри кримінального права та
кримінології, к.ю.н., доцент, доцент кафедри.
Члени оргкомітету:
заступник голови галузевої конкурсної комісії,
Дідківська Г алина Василівна
к.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального
права та кримінології.
Жерж Наталія
к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та
кримінології.
Анатоліївна
Мірошниченко Сергій
д.ю.н., доцент, професор кафедри кримінального
Сергійович
права та кримінології.
Богатирьов Іван Григорович
д.ю.н., професор, професор кафедри
кримінального права та кримінології,
д.ю.н., с.н.с., професор кафедри кримінального
Богатирьова Ольга Іванівна
права та кримінології.
Нікітін Юрій Вікторович
д.ю.н., професор, професор кафедри
кримінального права та кримінології,
к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального
Супрун Тетяна Миколаївна
права та кримінології.
Гаврилішин Анатолій
к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального
права та кримінології,
Петрович
к.ю.н., доцент, заступник директора з
Грицюк Ігор Васильович
адміністративно та організаційної роботи
Навчально-наукового інституту права.
Любавіна Вікторія Петрівна
к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та
кримінології.

від «

Додаток 2
до наказу УДФС України
»
2 0 ^ № ö fi-’L '

СКЛАД
галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт
зі спеціальності «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право»
1. Топчій Василь Васильович - голова галузевої конкурсної комісії, директор
Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України, д.ю.н.,
професор, заслужений юрист України.
2. Дідківська Галина Василівна - заступник голови галузевої конкурсної комісії,
к.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального права та кримінології
Університету ДФС України;
3. Мірошниченко Сергій Сергійович - д.ю.н., доцент, професор кафедри
кримінального права та кримінології Університету ДФС України;
4. Нікітін Юрій Вікторович - д.ю.н., доцент, професор кафедри кримінального
права та кримінології Університету ДФС України;
5. Гаврилішин Анатолій Петрович - к.ю.н., доцент, доцент кафедри
кримінального права та кримінології Університету ДФС України;
6. Лихова Софія Яківна - д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінального
права і процесу Навчально-наукового юридичного інституту Національного
авіаційного університету;
7. Шакун Василь Іванович - д.ю.н., професор, академік Академії наук вищої
освіти, дійсний член Національної академії правових наук України;
8. Журенок Тетяна Володимррівн - к.ю.н., радник Віце-прем’єр-міністра Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України, Секретаріат Кабінету Міністрів України;
9. Гмирін Андрій Анатолійович - к.ю.н., позаштатний радник голови Київської
обласної державної адміністрації;
10. Мусієнко Анатолій Володимирович - к.ю.н., доцент, завідувач кафедри
кримінального права юридичного факультету Державного університету
інфраструктури та технологій;
11. Пахомов Володимир Васильович - д.ю.н., доцент, завідувач кафедри
кримінально-правових дисциплін та судочинства Сумського державного
університету;
12. Шаблистий Володимир Вікторович - д.ю.н., професор, професор кафедри
кримінального права та кримінології Дніпропетровського університету
внутрішніх справ;
13. Ковальський Віктор Семенович - д.ю.н., доцент, керівник ТОВ ЮРІНКОМ
ІНТЕР;
14. Мудряк Тамара Олександрівна - секретар галузевої конкурсної комісії,
заступник завідувача кафедри кримінального права та кримінології, к.ю.н.,
доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету
ДФС України.

Додаток З
до наказу УДФС України
від « еР£~у> О 1/ ’ 20і/3 * №
СКЛАД
апеляційної комісії другого туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі спеціальності «Кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право»
Гмирін Андрій
Анатолійович

к.ю.н., позаштатний радник голови Київської обласної
державної адміністрації.

Дідківська Галина
Василівна

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального права та
кримінології Університету ДФС України.

Шаблистий
Володимир
Вікторович

д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального права та
кримінології Дніпропетровського університету внутрішніх
справ.

Спостерігач
Михайленко Наталія
Петрівна

методист вищої категорії відділу модернізації вищої освіти
Інституту модернізації змісту освіти МОН України.

Додаток 4
до наказу №

від « @£~у>

р Д _____ 20

р.

План організаційних заходів
з підготовки та проведення підсумкової науково-практичної конференції
другого туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з напряму «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право»
______________________ ■ 18 квітня 2019 року
_____________ ______
1.

2.
2о).

Отримання та ведення реєстру студентських наукових
робіт (у тому числі анотацій), що надійшли для участі
у другому турі конкурсу
Підготовка наказу про проведення II туру
Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт
Підготовка кошторису проведення конференції
Організація рецензування конкурсних робіт

4.

6.

Підготовка протоколу засідання журі щодо підсумків
проведення Першого етапу другого туру конкурсу
Розробка листа-запрошення для учасників заключної
конференції та членів галузевої комісії.

7.

Розсилка листів-запрошень на II тур конференції в
паперовому та електронному варіанті

5.

Розсилка листів-запрошень членам галузевої комісії
8.
Реєстрація електронних заявок, що підтверджують
участь у заключній конференції
Підготовка загального списку за результатами
10.
зворотної інформації
11. Підготовка макету програми проведення конференції

9.

Отримання електронною поштою тез доповідей
учасників заключної конференції II туру
19.04 забезпечити оперативне розміщення через
мережу інтернет та офіційні інтернет-сторінки
Університету ДФС України про початок роботи, хід
13.
та підсумки проведення конкурсу із залученням
відділу інформації та зв’язків із громадкістю.
12.

14. Верстка матеріалів заключної конференції

Мудряк

січеньлютий

Мудряк

березень

Войтенко
В.О.
Дідківська
Г.В.,
Мудряк Т.
Мудряк Т.О.,
Ж ерж Н.А.
Дідківська
Г.В.,
Мудряк Т. 0.
Мудряк Т.
Супрун Т.М.
Мудряк Т.О.,
Супрун Т.М.
Супрун Т.М.
Супрун Т.М.

березень
лютийберезень
29
березня
березень
до
ЗО
березня
до
ЗО
березня
квітень
до

10
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Мудряк Т. О.

до
13
квітня

Мудряк Т.О.,
Супрун Т.М.

квітень

Ж ерж Н.А.,
Макарук Л. О.

Салахова
Д-Ф ;
Грицюк І. В.

до
16
квітня

13 квітня

15. Підготовка збірника тез
16. Друк збірника тез конференції

Супрун Т.М.
Салахова
Д .Ф
Грицюк 1.В.

13 квітня
13 квітня

17. Друк програми проведення заключної конференції

Салахова Д.Ф.
Грицюк 1.В.

13 квітня

18. Друк програми перебування

Салахова Д.Ф.
Грицюк 1.В.

13 квітня

Мудряк Т. О.

березень

19.

Замовлення конференц-комплексу
Резервування місць в гуртожитках та готелях
відповідно до списку:

Супрун Т.М.

Учасники

20.

Керівники (супроводжуючі особи)
Члени галузевої конкурсної комісії

21.

Узгодження умов харчування учасників конкурсу

Супрун Т.М.
Супрун Т.М.
Зражевсъкий
О. В.

22. Підготовка бейджів, табличок з іменами,оголошень

Ж ерж Н.А.

Підготовка роздаткового матеріалу з емблемою
Університету ДФС для учасників конкурсу
та членів Галузевої комісії та оргкомітету та
23.
забезпечення інформаційних банерів про університет
в конференц-комплексі на 19.04.

Тернавсъка
В.В.
Лаговсъка
Н. В.
Гаврилш ин
А.П.

Підготовка дипломів переможців та сертифікатів
24. учасників, придбання кубків та медалей
Організація зустрічі учасників конференції,
25. ознайомлення з інфраструктурою університету
Реєстрація, оформлення відряджень, оформлення
26. оплати за проживання, харчування
Поселення :
учасників

27.

супроводж уючих осіб
члени галузевої конкурсної комісії

28.
29.

Організація харчування
кава-брейк; обід для членів галузевої комісії.
Урочисте відкриття закриття конкурсу

квітень

Салахова Д.Ф.
Ж ерж Н.А.
Грицюк 1.В.
Топчш В.В.
Д'к)к1всъка
г .в .
Ж ерж Н.А.
Зражевсъкий
О. В.

квітень
13 квітня

До
18
квітня

до
17
квітня

17 квітня

17 квітня

Супрун Т.М.
Супрун Т.М.

17 квітня

Супрун Т.М.
Грицюк 1.В.
Супрун Т.М.
Дробш як Р. С.
Топчш В.В.
Дiдкiвcъкa

18 квітня

18 квітня

Г.В.
ЗО.

Технічне забезпечення проведення конференції
(засідання)
Засідання галузевої комісії, визначення переможців

Урочисте закриття конкурсу, вручення нагород
32.

33.

Забезпечення роботи фотографа та відео-зйомки,
підготовка відеоматеріалів до МОНМС

Підготовка інформації про результати проведення
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
34.
робіт з напряму «Кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право»
Розміщення інформації про результати проведення
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з напряму «Кримінальне право та кримінологія;
35.
кримінально-виконавче право» у засобах масової
інформації та на сайті університету.

Підготовка протоколу засідання журі щодо підсумків
36.
проведення II туру конкурсу

37.

Підготовка та передача в МОНМС звіту про
проведення II туру конкурсу
і

Голова галузевої комісії
Секретар галузевої комісії
Посприяти

(і ( \yjLWoy\i

Зражевський
О.В.
Дідківська
Г.В.,
Мудряк Т. О.
Топчій В. В.
Дідківська
Г.В.
Супрун Т.М.,
Ж ерж Н.А.
Мудряк Т.М.,
Ж ерж Н.А.

Ж ерж Н А .,
Макарук Л. О.

Мудряк Т.О.,
Ж ерж Н.А.

Дідківська
Г .В ,
Мудряк Т. О.

В.ТОПЧІЙ
Т. МУДРЯК

18 квітня

18 квітня

18 квітня

18 квітня

18-19
квітня

18-19
квітня

19 квітня

травень

